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Grundtræk 
 
 
 
Kort beskrivelse, egenskaber, funktioner 

  

Kort beskrivelse 
Styringen af THISON S er en 
vejrkontrolleret digital varmestyring til 
en automatisk styret brænder med to 
mixer-varmekredse, en glidende 
varmekreds og tilberedning af 
brugsvand. Desuden kan forskellige 
yderligere funktioner aktiveres. 
Varmereguleringen beregner ved 
hjælp af udendørs temperaturfølere 
de nødvendige kedel- og 
varmekredstemperaturer og styrer 
tilberedningen af brugsvand. 
Ved hjælp af aktiverbare 
optimeringsfunktioner er det muligt at 
opnå en optimal energibesparelse. 
 
Egenskaber: 
Regulering med følgende funktioner: 

Driftstilstand opvarmning, brugsvand 
Indstillelig værdi for opvarmning, 
brugsvand 
Infotast 
Manuel funktion 
Skorstensfejer-funktion 
Nulstillingstast 

Funktioner: 
Vejrstyret varmeregulering til maks. 
En glidende og to blandede kredsløb. 
Styring af brugsvand med frigivelse 
og indlæsning af indstillingsværdi 

aktiverbar tidsstyret 
cirkulationspumpe 
Baggrundsbelyst display til visning 
af status og funktionsinformation 
i almindelig tekst på flere sprog 
Automatisk skift mellem  
sommer- og vintertid 
Automatisk skift fra sommer- til 
vintertid 
 Forudindstillede 
standardtidsprogrammering for 
opvarmning og tilberedning af 
brugsvand 
Individuelt omskifterprogram med 
maks. 84 frit definerbare start- og 
slukningstider kan konfigureres 
i anlægges styreenhed 
Ferieprogram for alle varmekredse 
Emissionskontrol / skorstensfejer med 
automatisk tilbagestilling til normal 
drift 
Regulering af rumtemperaturen via 
ekstraudstyret QAA 75/78 

QAA 75 med 2-trådet bus 
QAA 78 med radioforbindelse 
Udendørs temperaturføler med 
radioforbindelse 
Indstilling af radiator- eller 
gulvvarmekredse med tilpasning 
af programmerne 
Automatisk varmekurvetilpasning 
kan aktiveres 
Optimering af opvarmning med hurtig 
opvarmning kan aktiveres 
Behovsstyret slukning for varmen 
Regulerbar minimum og maksimum 
fremløbstemperatur 
Pumpe-efterløb 
Indbygget driftstimetæller 
Termisk desinfektion af brugsvand 
kan aktiveres (legionella-funktion) 
Aktiverbare funktioner som regulering 
af solanlæg, bufferbeholderstyring og 
integration af fastbrændselkedel 
Frostsikring af kedel og anlæg 
2-trådet busgrænseflade for 
reguleringstilbehør 
LPB-bus-egnet 
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Energiesparetips 

  

Energisparetips 
 
Vejrstyret varmeregulering 
THISION S er udstyret med 
en moderne, energibesparende 
varmeregulering. Dette skaber den 
optimale fremløbstemperatur afhængigt 
af udendørstemperaturen, vejrlig og 
bygningens opvarmning. For at opnå 
dette skal varmekurven tilpasses dit 
varmesystem i styreenheden og 
tilpasses til varmebehovet i din bygning. 
Indstillingerne udføres under 
idriftsættelsen af varmesystemet af din 
installatør eller af ELCOs kundeservice. 
 
Økonomisk opvarmning 
Konstant opvarmning af alle rum 
i bygningen til komfortniveau er 
for det meste spild. Ved hjælp af 
radiatortermostater kan du indstille den 
ønskede temperatur for hvert enkelt 
rum. I boliger, børne- og 
arbejdsværelser er 20 til 21 °C normalt 
tilstrækkeligt. I soveværelser og entreer 
kan 18 °C føles som tilstrækkeligt. 
I ubenyttede rum vil 15 °C normalt 
være passende. 

Drift med lavere temperatur 
Ved hjælp af tidsprogrammeringen kan 
rumtemperaturen sænkes om natten, 
og når der ikke er nogen hjemme. 
Energikonsulenter anbefaler ikke at 
sænke temperaturen mere end fire 
grader. Ved at lukke vinduesskodderne 
om nattes kan der spares op til 15 % 
energi. 
 
Korrekt udluftning i opholdsrum 
En hurtig, kraftig udluftning er mere 
effektiv og energibesparende end 
vinduer, som står længe på klem. 
Derfor anbefales det at lufte godt ud 
i fem minutter flere gang om dagen. 
Fordele: Ved den korte udluftning bliver 
varmen i vægge og gulve bevaret. 
 
Brugsvandstemperatur 
Indstil den brugsvandstemperatur, som 
passer til dine behov. Temperaturer på 
over 55 °C er normalt ikke tilrådelige og 
fører til et højt energiforbrug. Desuden 
fører varmtvandstemperaturer på over 
60 °C til forøget kalkaflejring. Ved hjælp 
af tidsprogrammeringen i THISION S 
kan du desuden tilpasse tilberedningen 
af varmt brugsvand til tiderne, når du er 
hjemme. 

Varmtvandscirkulation 
En eventuelt forhåndenværende 
brugsvands-cirkulationspumpe bør 
drives efter behov. Cirkulerende varmt 
vand, som ikke bruges, afkøler på vejen 
gennem rørledningerne. Dermed skal 
brugsvandsbeholderen igen opvarmes. 
Ved hjælp af et indstilleligt ur, kan 
brugsvandscirkulationen tilpasses 
optimalt til dine behov. 
  
Eftersyn og vedligeholdelse 
Regelmæssige eftersyn af kedlen 
af både din skorstensfejer og 
installatørens kundeservice sikrer en 
langsigtet optimal energieffektiv drift af 
dit anlæg. Derfor anbefaler vi, at du 
indgår en vedligeholdelsesaftale med 
årligt eftersyn og behovsorienteret 
vedligeholdelse af kedlen. 
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Betjeningselementer 
 
 
Betjeningselementer 
Påfyldning og udluftning 

  

M 
  
  
  
  
A 
  
  
H 

I 
  
L 
  
G 

B          C        D         E     F 

Forklaring: 
A Tænd/sluk-kontakt 
B Gå tilbage-tast (ESC) 
C Rumtemperatur - reguleringsknap 
D Bekræftelsestast (OK) 
E Manuel drift - Funktionstast 
F Skorstensfejerfunktion - 

Funktionstast 
G Info-tast 
H Nulstillingstast 
I Driftstilstands-tast varmekreds(e) 
L Display 
M Driftstilstands-tast brugsvand 

  

Driftstilstands-tasten Brugsvand (M) 
Starter tilberedningen af brugsvand. 
(Linjen i displayet under vandhanen) 
  
Driftstilstands-tast varmekreds(e) (I) 
Til indstilling af fire forskellige 
varmedriftstilstande: 
Automatisk klokkeslæt: Automatisk 
drift med tidsprogrammering 
Sol 24 t: Opvarmning til komfort 
indstillingsværdi 
Måne 24 t: Opvarmning til reduceret 
temperatur 
Sikkerhedsdrift: Opvarmning slukket, 
frostsikring i funktion 
 
Display (L) 
 
Info-tast (G) 
Følgende oplysninger, som ikke påvirker 
reguleringen, kan hentes: 
Temperaturer, driftstilstand 
opvarmning/brugsvand, fejlmeddelelser 
 
Rumtemperatur - reguleringsknap (C) 

Til ændring af rumtemperaturen 
med denne drejeknap er det muligt at 
ændre indstillingerne, som er valgt 
under programmeringen. 

 
Betjeningstast OK (D) 
Tilbage til forrige-tast ESC (B) 
begge disse taster bruges sammen 
med den store drejeknap +/- til 
programmering og konfiguration af 
reguleringen. Indstillinger, som ikke kan 
betjenes med betjeningselementerne, 
udføres af programmet. 
Ved at trykke på tasten ESC kan du gå 
et trin tilbage. Indtastede værdier bliver 
ikke gemt. 

For at gå til det næste betjeningsområde 
eller gemme de ændrede værdier, skal 
du trykke på tasten OK. 
 
Manuel drift - Funktionstast (E) 
Ved at trykke på tasten går regulatoren 
i manuel tilstand, alle pumper kører, 
mikseren styres ikke længere, og 
brænderen reguleres til 60 °C. 
(Vises med skruenøglesymbolet) 
 
Skorstensfejerfunktion - 
Funktionstast (F) 
Med et kort tryk på tasten går kedlen 
i driftstilstanden, som bruges til måling 
af emissionerne. Med et nyt tryk 
på tasten, eller automatisk efter 
15 minutter, deaktiveres denne funktion 
igen (vises med skruenøglesymbolet). 
Må kun betjenes af skorstensfejeren! 
 
Nulstillingstast (H) 
Med et kort tryk på tasten låses 
brænderen op. 
 
Tænd/sluk-kontakt (A) 
Positionen 0: 
Hele enheden og alle tilsluttede 
elektriske komponenter, er uden 
strømtilførsel. Frostsikringen 
fungerer ikke. 
Position I: 
Hele enheden og alle tilsluttede 
elektriske komponenter, er strømførte. 

Påfyldning og udluftning af 
THISION S og varmeanlægget 
Påfyldning af varmeanlægget sker 
med den normale metode. 
Anlægget skal være udluftet på  
varme- og varmtvandssiden. 
Vandtrykket kan aflæses på den 
analoge trykmåler eller ved hjælp af 
tasten Info i linjen. Så snart påfyldning 
og udluftning af varmeanlægget er 
afsluttet, er kedlen klar til drift. 
Inden for et rimeligt tidsrum skal 
vandtrykket kontrolleres igen, og 
anlægget eventuelt efterfyldes. 
(Bemærk: Inden efterfyldning med vand 
skal slangen fyldes med vand; det 
forhindrer, at luft på den måde kan 
trænge ind i varmesystemet). 
 
Udluft pumpe og kedel til al 
luft er sluppet ud med 
pumpeudluftningsfunktionen: Hold 
tasten E trykket i > 3 sek. Denne 
funktion varer ca. 16 min. 
 
Aktiver først udluftningsfunktionen 
ved første idriftsættelse, og fyld 
derefter varmeanlægget op 
(eller efterfyld). 
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Betjening 
 
 
Beskrivelse af displayet 
Programmering 

  

  

 

Opvarmning til komfort indstillingsværdi 
 
Opvarmning til reduceret indstillingsværdi 
 
Opvarmning til antifrost indstillingsværdi 
 
Proces under udførelse - vent venligst 
 
Brænder i drift (kun olie-/gaskedel) 
 
Fejlmeddelelser 
 
Info-niveau aktiveret 
 
Programmering aktiveret 
 
Opvarmning midlertidigt afbrudt  
ECO-funktion aktiv 
 

Feriefunktion aktiv 
 

Henvisning til varmekredsen 
 

Manuel drift / skorstensfejerfunktion 
 

Betjeningslinjens nummer 
(parameternummer) 

Vælger brugsvandsdrift 
 
 
 
Vælger varmedrift (regulator-
stopfunktion ved tryk på tasten 
i 3 sek.) 
Display 
 

Info-tast 
 
Bekræft 
Manuel drift 
(Udluftningsfunktion ved tryk 
på tasten > 3 sek.) 
 
Skorstensfejerfunktion 

Valg 
(Højre- / venstredrejning) 

Forlad menu 
  

Nulstilling 

Slutbruger 

- vælg den ønskede menu 
- bekræft med tasten OK 
- vælg det ønskede parameter 
- bekræft med tasten OK 
- ændr med drejeknappen +/- 
- bekræft med tasten OK 
- gå tilbage til hovedskærmen med 

tasten ESC 

Programmering 

Tryk tasten OK (1x) 

Basisvisning i display 
(knapper-niveau) 
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Knap Handling Fremgangsmåde Visning / Funktion 
  

indstilling af den 
ønskede rumtemperatur 

VK2 sammen med VK1 
Drej knappen til venstre eller højre 
Drej igen knappen 
Gem med knappen OK  
eller vent 5 sek. eller -tryk på 
knappen 

Indstillingsværdi for komfortfunktion med blinkende 
temperaturangivelse 
blinkende temperaturangivelse i trin på 0,5 °C fra 10,0 °C - 30 °C 
Anvend indstillet værdi for komfortfunktion 
Komfortfunktion ikke anvendt 
- efter 3 sek. vises hovedskærmen 

  

indstilling af ønsket 
rumtemperatur for VK1 
eller VK2 

2. VK uafhængig af VK1 
Drej knappen til venstre eller højre 
Knappen OK 
Drej knappen til venstre eller højre 
Gem med knappen OK 
eller vent 5 sek. 
eller -tryk på knappen 

Vælg varmekreds 
Varmekreds anvendes 
blinkende temperaturangivelse i trin på 0,5 °C fra 10,0 °C - 30 °C 
Anvend indstillet værdi for komfortfunktion 
Komfortfunktion ikke anvendt 
- efter 3 sek. vises hovedskærmen 

  
Brugsvandsdrift TIL eller 
FRA 

Tastetryk Brugsvandsdrift TIL/FRA 
(segmentlinje under brugsvandssymbolet synlig/usynlig) 
- TIL: Brugsvandsforsyning efter programskift 
- FRA: ingen brugsvandsforsyning 
- Beskyttelsesfunktionen er aktiv 

  

Skift mellem 
driftstilstande 

Fabriksindstilling 
 
 
 
 
 
 
1x kort tryk på tasten 
 
 
 
nyt kort tryk på tasten 
 
 
 
 
 
nyt kort tryk på tasten 

Automatisk drift TIL med: 
- Tidsprogrammeret varmedrift 
- Temperaturindstillingspunkt efter varmeprogram 
- Beskyttelsesfunktionen er aktiv 
- Sommer/vinter omstillingsautomatik aktiv 
ECO-funktion aktiv 
(segmentlinje under brugsvandssymbolet er synligt) 
KOMFORT-funktion permanent TIL med: 
- Varmedrift uden tidsprogrammering på den indstillede 
komfortværdi 
- Beskyttelsesfunktionen er aktiv 
REDUCERET-funktion permanent TIL med: 
- Varmedrift uden tidsprogrammering på den indstillede værdi 
for reduceret 
- Beskyttelsesfunktionen er aktiv 
- Sommer/vinter omstillingsautomatik aktiv 
ECO-funktion aktiv 
Sikkerhedsdrift TIL med: 
- Varmedrift slukket 
- Frostsikringstemperatur 
- Beskyttelsesfunktionen er aktiv 

Regulatorens 
stopfunktion 

1x tryk på tasten > 3 sek. 
nyt tryk på tasten > 3 sek. 

304: Regulatorens stopfunktion Indstilling af målværdi 
efter 3 sek. vises hovedskærmen 

  

Displayet viser forskellig 
information 

1x tryk på tasten 
nyt tryk på tasten 
nyt tryk på tasten 
 
 
 
 
 
 
 
Tastetryk 

INFO-sektion vises 
- Status kedel - Rumtemperatur 
 - Rumtemperatur minimum 
- Status brugsvand - Rumtemperatur maksimum 
- Status varmekreds 1 - Udendørstemperatur 
- Status varmekreds 2 - Udendørstemperatur minimum 
 - Udendørstemperatur maksimum 
- Klokkeslæt / Dato - Brugsvandstemperatur 1 
- Fejlmeddelelse - Kedeltemperatur 
- Vedligeholdelsesmeddelelse - Fremløbstemperatur 
(Visningen af info-linjerne er afhængig af konfigurationen) 
tilbage til hovedskærm;   INFO-sektion skjules 

Målværdi, som skal 
indstilles manuelt 
afhængigt af driftsmåden 
 
Ændring af den 
fabriksindstillede 
kedeltemperatur 

kort tryk på tasten 
 
 
 
kort tryk på tasten 
kort tryk på tasten 
Drej drejeknappen mod +/- 
kort tryk på tasten 
kort tryk på tasten 
kort tryk på tasten 
 

Manuel drift TIL (skruenøglesymbolet er synligt) 
 - Varmedrift med forudindstillet kedeltemperatur 
   (fabriksindstilling 60 °C) 
 
301: Manuel drift      Indstil målværdi for manuel drift? 
blinkende temperaturvisning 
indstil ønsket målværdi 
 
Status kedel 
Manuel drift FRA (skruenøglesymbolet slukker) 

 

Udluftningsfunktion 1x tryk på tasten > 3 sek. 
nyt tryk på tasten > 3 sek. 

312: Udluftningsfunktion TIL 
        Udluftningsfunktion FRA 

  Aktivering af 
skorstensfejerfunktion 

tryk på tasten (< 3 sek.) 
nyt tryk på tasten (< 3 sek.) 

Skorstensfejerfunktion TIL 
Skorstensfejerfunktion FRA 

  kortvarig sænkning af 
rumtemperaturen 
på QAA75 

Tastetryk 
nyt tryk på tasten 

Opvarmning til reduceret indstillingsværdi 
Opvarmning til komfort indstillingsværdi 

NULSTIL-
LING 

Nulstillingstast tryk på tasten (< 3 sek.) 
nyt tryk på tasten > 3 sek. 

Enheden er låst manuelt, ikke låst op 
Enheden låses op, alarmklokken skjules 

= bekræftelse = annuller eller tilbage til hovedskærmen 

  eller 

Grundtræk 
Hovedfunktioner på betjeningsenheden 
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Hovedskærmen "Kedeltemperatur" 
1 x OK – Tryk på tasten 
med drejeknappen +/- vælges f.eks. menuen "Brugsvand" 
1 x OK – Tryk på tasten 
med drejeknappen +/- vælges f.eks.  "Parameter nr. 1612 reduceret målværk" i menuen "Brugsvand" 
1 x OK – Tryk på tasten 
den aktuelle værdi ændres med drejeknappen +/- 
1 x OK – Tryk på tasten -> Værdien bliver gemt 
Tilbage til hovedskærmen "Kedeltemperatur..." med 2 x tasten ESC 

Menuvalg Betjeningslinje Valgmuligheder Enhed Min. Maks. Fabriks-
indstillinger 

Klokkeslæt og dato 1 Timer/minutter tt:mm 00:00 23:59 --.-- 

2 Dag/måned tt:MM 01:01 31.12. --.-- 

3 År åååå 2004 2099 --.-- 

Betjeningsenhed 20 Sprog - Englisch, Deutsch, Francais, Italiano, Dansk,  
Nederlands, Español, Česky, Slovenský, Türksçe 

Tysk 

Tidsprogram varmekreds 1 500 Forvalg - Ma-sø, ma-fr, lø-sø Ma, ti, on, to, fr, lø, sø Ma-sø 

501 Ma-sø: 1. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 06:00 

502 Ma-sø: 1. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 22:00 

503 Ma-sø: 2. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

504 Ma-sø: 2. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

505 Ma-sø: 3. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

506 Ma-sø: 3. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

516 Standardværdi - ja nej Nej 

Tidsprogram varmekreds 2 
(kun hvis aktiveret) 

520 Forvalg - Ma-sø, ma-fr, lø-sø Ma, ti, on, to, fr, lø, sø Ma-sø 

521 Ma-sø: 1. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 06:00 

522 Ma-sø: 1. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 22:00 

523 Ma-sø: 2. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

524 Ma-sø: 2. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

525 Ma-sø: 3. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

526 Ma-sø: 3. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

536 Standardværdi - ja nej Nej 

Tidsprogram 3/VK 3 
 
(kun hvis aktiveret) 

540 Forvalg - Ma-sø, ma-fr, lø-sø Ma, ti, on, to, fr, lø, sø Ma-sø 

541 Ma-sø: 1. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 06:00 

542 Ma-sø: 1. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 22:00 

543 Ma-sø: 2. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

544 Ma-sø: 2. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

545 Ma-sø: 3. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

546 Ma-sø: 3. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

556 Standardværdi - ja nej Nej 

Tidsprogram 4/VBV 560 Forvalg - Ma-sø, ma-fr, lø-sø Ma, ti, on, to, fr, lø, sø Ma-sø 

561 Ma-sø: 1. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 06:00 

562 Ma-sø: 1. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 22:00 

563 Ma-sø: 2. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

564 Ma-sø: 2. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

565 Ma-sø: 3. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

566 Ma-sø: 3. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

576 Standardværdi - ja nej Nej 

Parametrering slutbruger 
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Parametrering slutbruger 

  

Menuvalg Betjeningslinje Valgmuligheder Enhed Min. Maks. Fabriks-
indstillinger 

Tidsprogram 5 600 Forvalg - Ma-sø, ma-fr, lø-sø Ma, ti, on, to, fr, lø, sø Ma-sø 

601 Ma-sø: 1. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 06:00 

602 Ma-sø: 1. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 22:00 

603 Ma-sø: 2. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

604 Ma-sø: 2. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

605 Ma-sø: 3. Fase TIL tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

606 Ma-sø: 3. Fase FRA tt:mm 00:00 24:00 --.-- 

616 Standardværdi - ja nej Nej 

Ferievarmekreds 1 641 Forvalg - Periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Periode 1 

642 Start dag/måned dd.MM 01:01 31.12 --.-- 

643 Slut dag/måned dd.MM 01:01 31.12 --.-- 

648 Driftsniveau - Frostsikring Reduceret Frostsikring 

Ferievarmekreds 2 
(kun hvis aktiveret) 

651 Forvalg - Periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Periode 1 

652 Start dag/måned dd.MM 01:01 31.12 --.-- 

653 Slut dag/måned dd.MM 01:01 31.12 --.-- 

658 Driftsniveau - Frostsikring Reduceret Frostsikring 

Varmekreds 1 710 Indstillet Komfort-værdi °C Værdi fra betjeningslinje 712 35 20.0 

712 Indstillet Reduceret-værdi °C 4 Værdi fra betjeningslinje 710 16.0 

714 Indstillet Frostsikring-værdi °C 4 Værdi fra betjeningslinje 712 10.0 

720 Stigningskurve - 0,10 4,0 1,50 

730 Varmegrænse sommer/vinter °C ---/8 30 20 

Varmekreds 2 (kun hvis 
aktiveret) 

1010 Indstillet Komfort-værdi °C Værdi fra betjeningslinje 1012 35 20.0 

1012 Indstillet Reduceret-værdi °C 4 Værdi fra betjeningslinje 1010 16.0 

1014 Indstillet Frostsikring-værdi °C 4 Værdi fra betjeningslinje 1012 10.0 

1020 Stigningskurve - 0,10 4,0 0.8 

1030 Varmegrænse sommer/vinter °C ---/8 30 0 

Varmekreds 3 (kun hvis 
aktiveret) 

1310 Indstillet Komfort-værdi °C Værdi fra betjeningslinje 1312 35 20.0 

1312 Indstillet Reduceret-værdi °C 4 Værdi fra betjeningslinje 1310 16.0 

1314 Indstillet Frostsikring-værdi °C 4 Værdi fra betjeningslinje 1312 10.0 

1320 Stigningskurve - 0,10 4,0 0.8 

1330 Varmegrænse sommer/vinter °C ---/8 30 0 

1600 Brugsvand driftstilstand - TIL, FRA, Eco FRA Brugsvand 

1610 Nominel værdi °C Værdi fra betjeningslinje 1612 80 55 

1612 Indstillet Reduceret-værdi °C 8 Værdi fra betjeningslinje 1610 40 

Svømmebassin 2055 Indstillingspunkt solopvarmning °C 8 80 26 

2056 Indstillingspunkt 
generatoropvarmning 

°C 8 80 22 

Kedel 2214 Indstillingspunkt manuel drift °C 10 90 50 

Fejl 6700 Fejlmeddelelse - - - kun visning 

6705 SW diagnostisk kode - - - kun visning 

6706 FA fase låst lukket position - - - kun visning 
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Info-display 
Manuel drift 
Skorstensfejer-funktion 

  

Vis info 
Med info-tasten kan forskellige 
oplysninger hentes frem. 

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Raumtemperatur

 

Mulige info-værdier 
Afhængigt af enhedens type, 
konfiguration og driftstilstand er nogle 
info-linjer skjulte. 

Fejlmeddelelse 
Vedligeholdelsesmeddelelse 
Rumtemperatur 
Rumtemperatur minimum 
Rumtemperatur maksimum 
Kedeltemperatur 
Udendørstemperatur 
Udendørstemperatur minimum 
Udendørstemperatur maksimum 

Brugsvandstemperatur 1 
Kedelstatus 
Status brugsvand 
Status varmekreds 1/2 
Klokkeslæt / dato 
Telefon kundeservice 

Værdiindstilling i manuel drift 
Når den manuelle drift er aktiveret, 
skiftes til hovedskærmen.  
Her vises symbolet for  
vedligeholdelse/specialdrift. 
 
I kedelmenuen kan værdien for manuel 
drift indstilles i parameterlinjen 2214. 

Skorstensfejer-funktion 
Skorstensfejer-funktionen aktiveres 
med et kort tryk på tasten. 
Skorstensfejer-funktionen starter den 
driftstilstand, som er nødvendig for 
måling af emissionerne (røggas). 
Må kun betjenes af skorstensfejeren! 
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Fejlmeddelelse/Vedligeholdelse 

   

Fejlmeddelelse/Vedligeholdelse 
I særlige tilfælde vises et af de 
følgende symboler i hovedskærmen 

 Fejlmeddelelser 
Hvis dette symbol vises, er der opstået 
en fejl i anlægget. Tryk på info-tasten, 
og læs de videre anvisninger. 

Text3 Text4
30:Vorlauffühler 1

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Fehler

 Vedligeholdelse eller specialdrift 
Hvis dette symbol vises, er en 
vedligeholdelsesmeddelelse blevet 
genereret eller specialdrift startet. Tryk 
på info-tasten, og læs de videre 
anvisninger. 

Text3 Text4
3:Wartungsintervall

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Wartung

    

Vedligehold
elseskode 

Beskrivelse af vedligeholdelse 

1 Vedligeholdelse af brænder (brænderens driftstimer) 
2 Vedligeholdelse af brænder (brænderens starter) 
3 Vedligeholdelse af brænder 

(Generelt tidsinterval: månedlig service) 
5 Nedre trykgrænse 

Viste lister 
 
Fejlkode 

Vedligeholdelseskode 

Fejlkode Beskrivelse af fejl 

0 Ingen indlæsning i albatros-kode 
10 Fejl i vejrføler 
20 Kedeltemperatur 1 fejl i føler 
32 Fremløbstemperatur 2 fejl i føler 
40 Returløbstemperatur 1 fejl i føler 
50 Brugsvandstemperaturføler/termostat 1 fejl 
52 Brugsvandstemperaturføler/termostat 2 fejl 
78 Vandtryksføler fejl 
81 LPB kortslutning eller ingen kommunikation 
82 LPB adressekollision 
91 Elektronisk fejl i enheden 

105 Vedligeholdelsesmeddelelse 
110 Sikkerhedstemperaturbegrænser fejlafbrydelse 
111 Temperaturovervågning sikkerhedsafbrydelse 
117 Vandtryk er for højt 
118 Vandtrykket er for lavt 
119 Vandtrykskontakten er udløst 
121 Fremløbstemperatur varmekreds 1 ikke nået 
122 Fremløbstemperatur varmekreds 2 ikke nået 
126 Brugsvands-ladetemperatur ikke nået 
127 Brugsvands-legionellatemperatur ikke nået 
128 Flammen slukker under drift 
129 Forkert lufttilførsel 
130 Grænseværdi for røggastemperatur overskredet 
132 Gastrykkontakt sikkerhedsafbrydelse fra røggastermostat eller 

gastrykkontakt 
133 Sikkerhedstid for flammedannelse overskredet 
151 Intern fejl 
152 Parametreringsfejl 
153 Enheden manuelt låst 
160 Blæserens hastighedstærskel ikke nået 
183 Enhed i parametreringstilstand 
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Indstillinger i detaljer 
 
 
Menu: Klokkeslæt og dato 
Menu: Betjeningsenhed 

  

Klokkeslæt og dato 
Regulatoren har et årsur, som 
indeholder klokkeslæt, ugedag og dato. 
Med henblik på at sikre funktionaliteten 
skal klokkeslæt og dato vare korrekt 
indstillet. 

Linje nr. Betjeningslinje Fabriksindstilling 

1 Timer/minutter   

2 Dag/måned   

3 År   

Betjening og display 
 
Sprog 
Der kan vælges mellem tysk, engelsk, 
italiensk, fransk eller hollandsk for 
meddelelserne i displayet. 

Linje nr. Betjeningslinje Fabriksindstilling 

20 Sprog Tysk 

Linje nr. Betjeningslinje Fabriksindstilling 

29 Enheder °C / bar 

Enheder 
  
Displayet kan skifte mellem  
SI-enheder (°C, bar) og US-enheder 
(°F, PSI). 
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Menu: Tidsprogrammering 
Menu: Ferie 

  

Flere forskellige programmer står 
til rådighed for programmering af 
varmekreds og tilberedning af brugsvand. 
De er aktiveret i driftstilstanden 
"Automatisk", og styrer de forskellige 
temperaturniveauer (og de dermed 
tilknyttet indstillede værdier) via 
indstillede omskiftningstidspunkter. 
 
Indlæsning af omskiftningstidspunkter 
Omskiftningstidspunkterne kan 
kombineres i indstillingerne, dvs. der kan 
indstilles separate tidspunkter for flere 
dage eller for enkelte dage. Gennem 
forvalgte dagsgrupper som f.eks. ma-fr 
og lø-sø, som skal have de samme 
omskiftningstider, er indstillingen af 
omskiftningsprogrammerne væsentlig 
forenklet. 

Omskiftningspunkt 

Standardprogram 

Linje nr. Betjeningslinje Fabriksindstilling 

VK1 VK2 3/VKP 4/TVB 

500 520 540 560 Forvalg ma - sø 
  Ma - fr 
  Lø - sø 
  Ma - Sø 

Ma - sø 

501 521 541 561 1. Fase TIL 6 : 00 
502 522 542 562 1. Fase FRA 22 : 00 
503 523 543 563 2. Fase TIL - - : - - 
504 524 544 564 2. Fase FRA - - : - - 
505 525 545 565 3. Fase FRA - - : - - 
506 526 546 566 3. Fase FRA - - : - - 

Linje nr. Betjeningslinje 

516, 536, 556, 576 Standardværdi 

Alle tidsstyrede omskiftningsprogrammer 
kan nulstilles til fabriksværdierne. Hvert 
omskiftningsprogram har sin egen 
betjeningslinje til nulstilling. 

Bemærk 
Med nulstilling går individuelle 
indstillinger tabt! 

Ferie 
 
Med ferieprogrammet kan 
varmekredsen omskiftes efter 
dato (kalendarisk) til et indstilleligt 
driftsniveau. På slutdagen opvarmes 
stadig ikke. 
Først på den følgende dag omskiftes 
iht. tidsprogrammering til den indstillede 
komfortværdi. 

Linje nr. Betjeningslinje Fabriksindstilling 

VK1 VK2 

642 652 Start - - : - - 

643 653 Slut - - : - - 

648 658 Driftsniveau 
   Frostsikring 
   Reduceret 

Frostsikring 

Kopier dag til Linje nr. Betjeningslinje 

515, 535, 555, 575 Kopier dag til 

  

Når en ugedag er valgt, kan tidsfaserne 
kopieres til de andre ugedage. 
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Menu: Varmekreds 

  

Forskellige funktioner står til rådighed 
for varmekredsen, som kan indstilles 
individuelt for hver varmekreds. 

Indstillet rumværdi 
 
Rumtemperatur 
Rumtemperaturen kan vælges med 
forskellige indstillede værdier. Afhængigt 
af den valgte driftstype er disse indstillede 
værdier aktive og sørger for forskellige 
temperaturniveauer i rummene. 
Områderne for de indstillelige værdier 
er indbyrdes afhængige, og kan ses 
i figuren her ved siden af. 
 
Frostsikring 
I sikkerhedsdrift forhindres automatisk, 
at rumtemperaturen bliver for lav. På 
denne måde reguleres indstillingen, 
som beskytter mod frost. 

Linje nr. Betjeningslinje Fabriksindstilling 
VK1 VK2   
710 1010 Indstillet Komfort-værdi 20°C 
712 1012 Indstillet Reduceret-værdi 16°C 
714 1014 Indstillet Frostsikring-værdi 10°C 

TRKmax Maks. indstillingsværdi for Komfort 
TRK  Komfort indst. værdi 
TRR  Reduceret indst. værdi 
TRF  Frostsikring indst. værdi 

Varmekurve 
Ved hjælp af varmekurven dannes 
den fremløbstemperatur, som 
afhængigt af de herskende vejrforhold 
bruges til at regulere den tilsvarende 
fremløbstemperatur. Varmekurven kan 
tilpasses med forskellige indstillinger, 
så varmeydelsen og dermed 
rumtemperaturen svarer til det 
personlige behov. 

Linje nr. Betjeningslinje Fabriksindstilling 

VK1 VK2   

720   Varmekurve-stigning VK1 1,5 

  1020 Varmekurve-stigning VK2 0,8 

  

  

TRF   
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Menu: Varmekreds 

  

Varmekurve-stigning 
Jo stejlere kurven er, jo mere 
ændres fremløbstemperaturen, når 
udendørstemperaturen bliver koldere. 
Dvs., at hvis rumtemperaturen afviger 
ved koldt vejr, men ikke ved varmt vejr, 
skal stigningen ændres. 
Forøge indstillingen: 
Øger fremløbstemperaturen især 
ved kolde udendørstemperaturer. 
Mindske indstillingen: 
Sænker fremløbstemperaturen især 
ved kolde udendørstemperaturer. 
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Menu: Brugsvand 

  

Indstillingsværdi 
Brugsvandet kan vælges med forskellige 
indstillede værdier. Afhængigt af den 
valgte driftstype er disse indstillede 
værdier aktive og sørger for forskellige 
temperaturniveauer i VBV-beholderen. 

Linje nr. Betjeningslinje Fabriksindstilling 

1610 Nominel værdi 55°C 

1612 Indstillet Reduceret-værdi 40°C 

VBVR Brugsvand-indst. reduceret værdi 
VBVN Brugsvand-indst. nominel værdi 
VBVmax Brugsvand-indst. nominel maksimumværdi 

  

Indstillingspunkt manuel drift 
Kedeltemperaturens indstillede værdi, 
som skal reguleres under den 
aktiverede manuelle drift. 

Linje nr. Betjeningslinje Fabriksindstilling 

2214 Indstillingspunkt manuel drift 50 °C 

Menu: Vandvarmer (kedel) 
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Menu: Fejl 

  

Fejl 

Hvis en fejl   foreligger, kan en 
fejlmeddelelse hentes frem i info-
området ved at trykke på info-tasten. 
I displayet beskrives årsagen til fejlen. 
 
 
 
 
Vedligeholdelsesfunktioner 
 
Vedligeholdelsesmeddelelser er 
automatisk generede meddelelser, 
som signalerer nødvendige 
vedligeholdelsesarbejder. 
Denne funktion skal aktiveres 
af en varmetekniker. 
 
Meddelelse 
Her vises vedligeholdelseskoden. 
 
Kvittering for meddelelse 
Ved at kvittere for meddelelsen med JA, 
bliver meddelelsen ikke længere vist. 

Linje nr. Betjeningslinje Fabriksindstilling 

6705 Aktuel diagnostisk kode - - - 

Aktuel diagnostisk kode 
Her vises den aktuelle fejl som den sidst genererede fejl. 

Linje nr. Betjeningslinje Fabriksindstilling 

7001 Meddelelse kun visning 

7010 Kvittering for meddelelse NEJ 
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Menu: Vedligeholdelse/særdrift 

  

Linje nr. Betjeningslinje Fabriksindstilling 

7140 Manuel drift FRA 

Manuel drift 
Ved aktiv manuel drift skiftes 
relæudgangene ikke længere efter 
reguleringstilstanden, men afhængigt 
af deres funktion i en foruddefineret 
manuel tilstand. 
  
Værdiindstilling i manuel drift 
Når den manuelle drift er aktiveret, 
skiftes til hovedskærmen. 
Her vises symbolet for  
vedligeholdelse/specialdrift. 
Ved at trykke på info-tasten skiftes 
til info-området "Manuel drift", hvor 
værdien kan indstilles. 
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Tekniske specifikationer 

Indfødning Nominel spænding AC 230 V (+10 %/-15 %) 

Nominel frekvens 50 Hz (+/- 5 %) 

Maks. effektoptag LMS14, maks. 14 watt 

Klemmeplan (Strømforsyning og udgange) Wire eller strandet (snoet eller ledning i kappe): 
1 tråd: 0,5mm² - 2,5mm² 
2 tråde 0,5mm² - 5mm² 

Funktionsdata Softwareklasse Reguleringsdel klasse A 
Brænderstyring klasse C 

Funktionsmåde iht. EN 60730 1b (automatisk funktion) 

Indgange BX1,BX2,BX3, B2, B7 
Tilladte følerledninger 
Ved ledningsgennemsnit 

NTC10k 
0,25     0,5    0,75    1,0     1,5   (mm²) 
 20       40      60       80     120  (m) 

B3/38 NTC10k 
Hvis en termostat tilsluttes, skal der anvendes 
kontaktmateriale i høj kvalitet! 

B9 (Udendørs føler) NTC1k 

H1, H3, H4 multifunktionsindgang 
Digital indgang 
Analog indgang (0-10 V) 

Udgangsspænding DC 5 V 
Strøm ved lukket kontakt DC 2 mA 
Ledningslængde <120 m 

H5, H6, H7 multifunktionsindgang 
Digital indgang 

Udgangsspænding DC 15V 
Strøm ved lukket kontakt DC 1,5 mA 
Indgangsmodstand >100 kOhm 
Ledningslængde <10 m 

Udgange Relæudgange QX1, QX2, QX3 
 
Maksimal samlet strøm (alle relæer) 
Nominelt spændingsområde 

AC 0,05 - 1 (1)A cosϕ>0,8 
Ledningslængde <120 m 
AC 5 A 
AC 230 V (+10 %/-15 %) 

Brændstofventil 
 
Ekstra kredsløb 

Maks. 20 W cosϕ>0,9 
Ledningslængde <3 m 
ikke tilladt 

Eksternt tændingsmodul AC 0,05 - 0,5A cosϕ>0,6 
Ledningslængde <3 m 

Grænseflader BSB 
 
Ledningslængde 

2-trådet forbindelse, kan ikke anvendes til 
rumenhederne QAA75, QAA55, QAA74 
maks. 200 m ved 1,5 mm² 

Sikkerhedstype og 
sikkerhedsklasse 

Husets sikkerhedsklasse iht. EN 605259 IP00 (ikke indbygget tilstand) 

Beskyttelsesklasse Området for beskyttelsesklasse 0 
og området for PELV 

Tilsmudsningsgrad iht. EN 60730 2 

Standarder, EMC-sikkerhed Opfylder bestemmelserne i EMC-
direktivet 
Lavspændingsdirektivet 

 
89/336/EØS 
73/23/EØS 

Klimatiske betingelser Opbevaring iht. IEC721-3-1 klasse 1K3 Temp. -20 - 60 °C (ikke-kondenserende) 

Transport iht. IEC721-3-2 klasse 2K3 Temp. -20 - 60 °C (ikke-kondenserende) 

Drift iht. IEC721-3-3 klasse 3K3 Temp. 0 - 60 °C < 85 % RH 
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